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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Momento de Oração 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens  e 

Reunião com adolescentes                                                                                         

Domingo:   9h - Escola Dominical 

             19h - Culto da Família 

 
 

ACONSELHAMENTO  PASTORAL 
 

    

               Rev. Elói Moutinho    (9101-6080 / 3304-6129) 

   Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 

   Pr. Gilialdo Barreto (8455-5118 / 3341-7083) 

 

 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Acesse o site da igreja: www.nazarenolondrina.com.br 

DIRETORIA 

PRESIDENTE:  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO: 

Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Vitor M. Souza 

 

 

 

No dia 27 de maio foram recebidos como membros 
alguns integrantes da  família Dias.  

 

"Na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração." John Bunyan (1628-1688) 

 

 

 

 

 

17 – GUSTAVO FREITAS BATISTA 

19 – STÉPHANIE SALGADO 
21 - LETÍCIA THAIS ANTUNES 

 

 

A próxima reunião de mulheres acontecerá 

no dia 26 de junho (terça-feira) às 20h e 

anfitriã será a Rosi Mattos. Endereço: Av. 

Robert Kock, 1570—Cond. Havana. Contribuição: 3,00. En-

tregar para irmã Nilza.  

Escola Bíblica 

de Férias-E.B.F. 

Crianças segundo 

o coração de Deus 

 “...Guarda o teu coração porque dele procedem as 

fontes de vida.” 

Acontecerá nos dias 11 a 14 de julho.  



ORDEM DO CULTO 
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17 de junho de 2012 

 

1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e ofertas  

8. Mensagem   

9. Oração de encerramento e benção pastoral 

 
 
 

 

   
BBC Brasil 

 

Encaradas pelas minorias como um refúgio para a livre prática da fé, as 
igrejas "inclusivas" - voltadas predominantemente para o público gay - 
vêm crescendo a um ritmo acelerado no Brasil, à revelia da oposição de 
alas religiosas mais conservadoras. Estimativas feitas por especialistas 
a pedido da BBC Brasil indicam que já existem pelo menos dez diferen-
tes congregações de igrejas "gay-friendly" no Brasil, com mais de 40 
missões e delegações espalhadas pelo país. Concentradas, principal-
mente, no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, elas somam em torno de 10 
mil fiéis, ou 0,005% da população brasileira. A maioria dos membros 
(70%) é composta por homens, incluindo solteiros e casais, de diferen-
tes níveis sociais. O número ainda é baixo se comparado à quantidade 
de católicos e evangélicos, as duas principais religiões do país, que, em 
2009, respondiam por 68,43% e 20,23% da população brasileira, res-
pectivamente, segundo um estudo publicado pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), no Rio de Janeiro. O crescimento das igrejas inclusivas 
ganhou força com o surgimento de políticas de combate à homofobia, 
ao passo que o preconceito também diminuiu, alegam especialistas. 
Segundo a pesquisadora Fátima Weiss, da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), que mapeia o setor desde 2008, havia apenas 
uma única igreja inclusiva com sede fixa no Brasil dez anos atrás."Com 
um discurso que prega a tolerância, essas igrejas permitem a manifesta-
ção da fé na tradição cristã independente da orientação sexual", disse 
Weiss à BBC Brasil. O número de frequentadores dessas igrejas - que 
são abertas a fiéis de qualquer orientação sexual - acompanhou tam-
bém a emancipação das congregações. Se, há dez anos, os fiéis totali-
zavam menos de 500 pessoas; hoje, já são quase 10 mil - número que, 
segundo os fundadores dessas igrejas, deve dobrar nos próximos cinco 
anos. As igrejas inclusivas ainda enfrentam forte resistência das comu-
nidades católicas e evangélicas. Embora a maior parte delas siga a 
tradição cristã - pregando, inclusive, o celibato antes do casamento e a 
monogamia após o matrimônio. "Segundo a Bíblia, homossexualidade é 
pecado. Na igreja evangélica, gay só entra caso queira se converter e, 
para isso, tem de se tornar heterossexual. É uma regra de Deus", disse 
à BBC Brasil Silas Malafaia, fundador de uma das principais igrejas 
evangélicas do Brasil, a Assembleia de Deus - Vitória em Cristo. "Tenho 
vários casos de ex-gays na minha igreja. Trata-se de um desvio de 
comportamento; afinal, gays têm a mesma ordem cromossômica que 
nós, heterossexuais. Depende deles, portanto, mudar sua opção sexual 
para serem aceitos na nossa comunidade", acrescenta. A pernambuca-
na Lanna Holder, de 37 anos, acreditava poder "curar" a atração que 
sentia por mulheres que, segundo ela, vinha "desde a infância". Usuária 
de drogas e alcoólatra, Lanna converteu-se a uma igreja evangélica aos 
21 anos, passando a fazer pregações no interior do Brasil. "Enquanto 
todas as meninas brincavam de boneca, eu soltava pipa e jogava fute-
bol", lembra ela à BBC Brasil. Lanna tornou-se uma das principais pre-
gadoras da igreja Assembleia de Deus, a mais importante do ramo 
pentecostal no Brasil. Casou-se aos 24 anos e, dois anos depois, teve 
um filho. Mas durante uma viagem aos Estados Unidos em 2002, co-
nheceu outra pregadora, Rosania Rocha, brasileira que cantava no coral 
de uma filial da igreja em Boston. Um ano depois, elas tiveram um caso 
amoroso às escondidas e acabaram saindo da comunidade. De volta ao 
Brasil em 2007, Lanna teve a ideia de criar uma igreja voltada predomi-
nantemente para homossexuais que, como ela, não ganharam acolhida 
em outra vertente religiosa. Ela montou a "Comunidade Cidade Refú-
gio", no centro de São Paulo. De reuniões pequenas, com apenas 15 
pessoas, a igreja possui hoje 300 fiéis e planeja abrir uma filial em Lon-
drina, no Paraná, até o fim deste ano.  

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

Marcas de Nascença Espirituais  

"Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas 

a árvore ruim dá frutos ruins." (Mateus 7:17) 

Assim como algumas pessoas têm marcas de nascença, 
quando alguém nasce de novo, há alguns sinais que mos-
tram isso, para indicar que sua conversão foi realmente genu-
ína. A bíblia nos mostra o que podemos esperar na vida de 
alguém que diz ter nascido de novo: 

1. Confessar que Jesus Cristo é Senhor: “Se alguém confes-
sa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus perma-
nece nele, e ele em Deus.” (1 João 4:15). 

2. Obediência aos mandamentos de Cristo: “Porque nisto 
consiste o amor a Deus: obedecer aos seus mandamen-
tos” (1 João 5:3). 

3. Amor e obediência à Palavra de Deus: "Mas, se alguém 
obedece à Sua palavra, nele verdadeiramente o amor de 
Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos 
Nele” (1 João 2:5). 

4. Sentir-se triste ao pecar: "Todo aquele que é nascido de 
Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus per-
manece nele; ele não pode estar no pecado, porque é nasci-
do de Deus” (1 João 3:9). 

5. Manter-se fora do caminho da tentação: "Sabemos que 
todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado; a-
quele que nasceu de Deus o protege, e o Maligno não o atin-
ge” (1 João 5:18). 

6. Amor aos outros Cristãos: "Todo aquele que crê que Jesus 
é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai 
ama também ao que dele foi gerado” (1 João 5:1). 

Quando você ver essas marcas de nascença espirituais em 
alguém, então você sabe que está lidando com um Cristão 
nascido de novo. As pessoas podem ver isso também na sua 
vida?                                        

                                                                                                       (Extraído: Devocionais diários) 

http://www.devocionaisdiarios.com/2012/01/marcas-de-nascenca-espirituais.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/7/17
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/4/15
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/5/3
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/2/5
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/3/9
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/5/18
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/5/1

